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تفاهم نامه همکاری وزارت بهداشت ایران و عراق در
اربعین حسینی منعقد شد

تفاهم نامه همکاری مشترک با موضوع
سالمت زائران اربعین با حضور معاونین
وزارت بهداشت جمهوری اسالمی ایران و
عراق منعقد شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،معاون درمان
وزارت درمان ،بهداشت و آموزش پزشکی
جمهوری اسالمی ایران در آغاز جلسه در
اجالس مشترک مسئوالن وزارت بهداشت
و عراق ضمن خیرمقدم به هیات عالی
رتبه وزارت بهداشت عراق ضمن تقدیر
از تالش ها و خدمات طرف عراقی در
برگزاری مطلوب اربعین حسینی اظهار
کرد :مسئوالن وزارت بهداشت عراق امکان
حضور کادر پزشکی از کشور ایران را
در بیمارستان های نجف و کربال در ایام
اربعین حسینی فراهم کنند.
دکتر قاسم جان بابایی تصریح کرد:
تسهیل ورود و خروج آمبوالنس در
مرزهای ایران و عراق مهمترین خواسته
وزارت بهداشت است و امیدواریم نیروهای
کادر پزشکی ایران بتوانند در بیمارستان
های عراق بخصوص نجف و کربال به
منظور پیشگیری از برخی بیماری ها در
اربعین  96مستقر شوند.
وی افزود :عالوه بر زائران ایرانی زوار
کشورهای افغانسان و پاکستان از طریق
مرزهای ایران عازم کشور عراق می شوند
که امکانات خوبی در داخل کشور برای
ارائه خدمات بهداشتی به آنها وجود دارد و
از این بابت نگرانی خاصی نداریم.
جان بابایی با بیان اینکه بیشترین نگرانی
در داخل خاک عراق است ،تاکید کرد:
امکانات مناسبی در اختیار داریم تا زمینه
ارائه خدمات درمانی مطلوب تر به زائران
در عراق فراهم شود.
وی یادآور شد 9 :بیمارستان در مناطق
مرزی ایران و عراق آماده ارائه خدمات
به زائران بیمار و مصدوم احتمالی شده
و عالوه بر این  500دستگاه آمبوالنس،
 420پزشک متخصص 9 ،هزار پیراپزشک
و پرستار برای خدمات رسانی به زائران
اربعین مستقر می شوند.
وی گفت :در خاک عراق نیز چهار درمانگاه
در نجف 2 ،درمانگاه در کربال و  6مرکز
سیار در مسیر آماده خدمات رسانی به
زائران است و مسئوالن وزارت بهداشت
عراق ضمن همکاری با نیروهای بهداشتی
ایران تسهیالت الزم را در اختیار زائران
قرار دهند.
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره
به خدمت رسانی  9بیمارستان در منطقه
مرزی ایران و عراق به زائرین در ایام
اربعین حسینی ،گفت 5 :فروند هلی کوپتر،
 500دستگاه آمبوالنس  400 ،پزشک،
6هزار پرستار و پیراپزشک و 1500
نیروی بهداشتی آماده خدمت رسانی به

زائرین هستند.
دکتر جان بابایی در نشست مشترک هیات
وزارت بهداشت ایران و عراق در پایانه
مرزی مهران در خصوص تفاهم نامه
همکاری و خدمت رسانی به زائرین اربعین
حسینی با اشاره به حضور  2میلیون زائر
ایرانی و حضور زائرین از کشورهای
همجوار ایران مثل پاکستان و افغانستان
در مراسم پیاده روی اربعین ،گفت :تعداد
زائرین هر سال بیشتر می شود و وزارت
بهداشت به منظور حفظ سالمتی زائرین
نیز تدابیر خوبی اندیشده است.
وی با بیان اینکه امسال  9بیمارستان در
منطقه مرزی ایران و عراق آماده خدمت
رسانی به زائرین است ،افزود :البته
بیمارستان های دیگر در استان های دیگر
مثل همدان ،کرمانشاه و حتی تهران نیز
این آمادگی را دارند که به زائرین خدمات
درمانی ارائه دهند.
وی با اشاره به استقرار  5فروند بالگرد
اورژانس در مناطق مرزی ایران و عراق
در این ایام ،افزود :دو بیمارستان سیار
 50تختخوابی با تمام امکانات رادیولوژی،
ازمایشگاه و اتاق عمل نیز در دو منطقه
مرزی توسط وزارت بهداشت راه اندازی
شده است و سپاه پاسداران و نیروی
زمینی ارتش هم بیمارستان هایی برای
مقابله با بیوتروریسم و خدمات درمانی به
مردم طراحی کرده اند.
معاون درمان افزود :از میان  500دستگاه
آمبوالنس نیز تعدادی اتوبوس آمبوالنس و
موتورالنس در مناطق مرزی ایران و عراق
نیز مستقر هستند.
دکتر جان بابایی با تاکید بر اعزام40
نیروی بهداشت محیط به داخل خاک عراق
گفت که این نیروها به منظور مراقبت از
عرضه سالم مواد غذایی غذا و طبخ سالم
آنها حضور خواهند داشت.
وی افزود :همچنین  6کانکس در مرز میان
ایران و عراق برای ارائه خدمت به زائرین
آماده هستند و براساس تجارب سال های
گذشته امیدواریم بتوانیم خدمات خوبی
ارائه دهیم.
دکتر جان بابایی ضمن اشاره به وجود
نیروی های پزشکی مجرب ،ابراز امیدواری
کرد تا شرایطی فراهم شود تا این پزشکان
بتوانند در مرز ایران و عراق خدمات
درمانی خوبی ارائه دهند.
وی با بیان این که قرار است برای 200نفر
از پرسنل بهداشتی و درمانی ویزا صادر
شود ،افزود :صدور ویزا برای این افراد
باعث می شود تا در مرز برای ارائه
خدمات پزشکی به زائرین بتوانند براحتی
تردد داشته باشند.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت:
همچنین اکیپ پزشکی جهت بیماریابی

در مرز ایران و عراق برای ارائه خدمت
مستقر خواهند شد و این آمادگی را
داریم که پزشکان متخصص و عمومی در
بیمارستان های عراق مستقر کنیم.
سرپرست سازمان اورژانس کشور نیز
در ادامه این اجالس با بیان اینکه بهداشت
اولین اولویت کمیته بهداشت و درمان
اربعین است ،گفت :بهداشت مادران باردار،
اورژانس بیمارستان ها و پیش بیمارستانی
و درمان اولویت بعدی کمیته بهداشت و
درمان است.
دکتر پیرحسین کولیوند خاطرنشان کرد:
ستاد مرکزی اربعین چند کارگروه دارد که
یکی از این کارگروه ها بهداشت و درمان
است و مسئولیتش برعهده اورژانس کشور
است .در کارگروه بهداشت و درمان تمام
دستگاه هایی که خدمات بهداشت و درمان
ارائه می دهند ،زیر مجموعه این کمیته در
راهپیمایی اربعین خدمات ارائه می دهند.
وی افزود :از جمله دستگاه هایی که خدمات
بهداشت و درمان ارائه می دهند می توان
به بسیج جامعه پزشکی ،معاونت درمان
ستاد مشترک نیروهای مسلح (سپاه،
ارتش و نیروی انتطامی) ،تامین اجتماعی
و شهرداری اشاره کرد و چنانچه خیرین
و انجمن های مردم نهاد هم درصدد ارائه
خدماتی باشند ،باید زیرنظر کمیته بهداشت
و درمان باشند.
دکتر کولیوند ادامه داد :اولین اولویت در
کمیته بهداشت و درمان بهداشت است که
مدیریت بیماری های غیرواگیر و همچنین
بهداشت محیط را شامل می شود و اولویت
بعدی نیز بهداشت مادران باردار است.
وی گفت :اورژانس بیمارستان ها و پیش
بیمارستانی و درمان اولویت بعدی کمیته
بهداشت و درمان است که در درجه اول
بر آمادگی رخداد مسائل تروریستی تمرکز
دارد.
سرپرست سازمان اورژانس کشور بیان
کرد :اقدامات ما در دو بخش داخل و
خارج کشور ارائه می شود ،ارائه خدمات
در داخل کشور به وزارت بهداشت و
خارج از کشور نیز به هالل احمر سپرده
شده است .هالل احمر خدمات سرپایی و
صحرایی ارائه می دهد و از سال گذشته
تاکنون قرار شده تا در بیمارستان های
کربال و نجف نیز متخصصین رشته های
جراحی و جراحی زنان ،قلب ،داخلی ،طب
اورژانس ،جراح عمومی ،ارتوپد و جراح
مغز و اعصاب را مستقر کنیم.
وی با بیان اینکه هالل احمر هرساله در بین
راه چادر می زد و خدمات ارائه بهداشتی
و درمانی می داد ،گفت :امسال هالل احمر
در مراسم راهپیمایی اربعین کانکس هایی
را جهت خدمات رسانی تعبیه کرده است
که در نجف چهار درمانگاه ،در مسیر 6

درمانگاه و در کربال نیز در دو مرکز اصلی
خدمت ارائه می دهد و همچنین  8اتوبوس
آمبوالنس و  25آمبوالنس به همراه دارد.
دکتر کولیوند خاطرنشان کرد :در مباحث
بهداشتی و مدیریت بیماری های واگیر نیز
 40نفر از معاونت بهداشتی به هالل احمر
معرفی شد و قرار است طرف عراقی کارت
بهداشتی بدهد تا بتوانند در موکب های
عراقی هم خدمت ارائه دهند ،چراکه درمان
بیماری ها در محل ،جلوی ورود بسیاری
از بیماری ها را به مرز ایران می گیرد.
وی با بیان اینکه نقش بهداشت در
راهپیمایی اربعین پررنگ است ،گفت :حمل
و نقل زباله ها نیز جزو مطالبات ما از
عراقی ها است ،لذا انباشت زباله ها نباید
منجر به ازبین رفتن بهداشت محیط شود.
دکتر کولیوند گفت 500 :دستگاه آمبوالنس
نیز در ایام منتهی به اربعین  96و پس از
بازگشت زائران در این مرزها مستقر می
شوند و با توجه به اینکه بیشتر زائران مرز
مهران را برای عزیمت و بازگشت انتخاب
می کنند در مسیر ایالم به مهران هر 15
کیلومتر یک آمبوالنس و از شهر مهران
تا پایانه مرزی نیز هر سه کیلومتر یک
آمبوالنس استقرار دارد.
سرپرست سازمان اورژانس کشور تاکید
کرد :به منظور سرعت بخشی به رسیدگی
به حادثه دیدگان ،مصدومان و بیماران
احتمالی در هر مرز بین یک تا  2بالگرد
مستقر می شود و همچنین  2بیمارستان
صحرایی  30تختخوابی متعلق به ارتش
جمهوری اسالمی برای آمادگی در برابر
حمالت تروریستی  ،بیوشیمیایی  ،هسته
ای و بیولوژیک در مرزهای چزابه و
شلمچه استقرار پیدا می کنند تا در صورت
لزوم به حادثه دیدگان امدادرسانی کنند.
وی همچنین از راه اندازی درمانگاه های
سرپایی در این مرزها خبر داد و اضافه
کرد :در این مراکز پزشک قلب یا پزشک
عمومی به همراه کادر درمانی حضور
دارند تا به بیماران خدمات ارائه دهند.
سرپرست سازمان اورژانس کشور نبود
مسیر ویژه برای حمل و نقل بیماران و
مصدومان را از مشکالت جدی در ایام
اربعین ذکر کرد و گفت :همین عامل باعث
می شود برای انتقال کسانی که با تهدید
جانی روبرو هستند ،از بالگرد استفاده
کنیم ،البته بالگردهای مستقر شده در مرز
باید فقط برای انتقال بیماران مورد استفاده
قرار گیرد و درگیر تردد مسئوالن دستگاه
های مختلف برای بازدید از مرز نشود.
دکتر کولیوند با تاکید براینکه از نظر کادر
پزشک و درمان کمبودی نداریم ،تصریح
کرد :در خدمات رسانی ایام راهپیمایی
اربعین ،کماکان با کمبود تجهیزات پزشکی
روبرو هستیم که امیدواریم ،با همکاری
دستگاه هایی مرتبط با کمیته بهداشت و
درمان این موضوع حل شده و مشکالت و
کمبودها به حداقل برسد.
قائم مقام وزیر بهداشت در استان و رییس
دانشگاه علوم پزشکی ایالم نیز به عنوان
دیگر سخنران این اجالس ضمن خیرمقدم
به معاونین و مسئوالن وزارت بهداشت
جمهوری اسالمی ایران و عراق گفت:
در ایام تردد زائران اربعین حسینی(ع)،
جمعیتی بالغ بر دو تا سه میلیون نفر و
معادل  4برابر جمعیت استان ایالم ،از مرز
بین المللی مهران می گذرند و ارائه خدمات
بهداشتی و درمانی با کیفیت به زائران
راهپیمایی امام حسین(ع) ،بسیار مهم و
اساسی است.
دکتر علی دل پیشه اظهار داشت :تردد
زائران از مرز بین المللی مهران به دلیل
نزدیکی مسافت با عتبات عالیات و همچنین
قرابت دینی و قومی با مردم مناطق مرزی
عراق ،در پیاده روی اربعین حسینی(ع)
راحت تر از سایر مرزهای کشور و امنیت
آن نیز باالتر است.
وی تصریح کرد :عمده ترین خدماتی که
به زائران راهپیمایی اربعین حسینی(ع)
ارائه می شود ،در حوزه فوریت های
پزشکی است و امسال تعداد قابل توجهی
آمبوالنس ،ده دستگاه اتوبوس آمبوالنس،
پایگاه فرماندهی اورژانس ،قرارگاه تاکتیکی
اورژانس ،دو فروند بالگرد اورژانس هوایی
و  20دستگاه موتورالنس در مرز بین

المللی مهران مستقر می شوند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم با بیان
اینکه در زمان عزاداری اربعین حسینی از
نقطه ورودی استان ایالم تا مرز مهران،
 250دستگاه آمبوالنس استقرار می یابند،
افزود :حدود  80دستگاه آمبوالنس از این
 250آمبوالنس مربوط به استان ایالم
و سایر آمبوالنس ها از استانهای دیگر
کشور در ایالم مستقر خواهند شد.
دکتر دل پیشه با اشاره به آمادگی کامل
بیمارستان امام حسین(ع) مهران به
عنوان خط مقدم درمان زائران راهپیمایی
اربعین حسینی(ع) ،یادآور شد :اگر نیاز
به اعزام بیماران باشد ،بیمارستان امام
خمینی(ره) ایالم برای پذیرش و ارائه
خدمات به آنها در حالت آماده باش است
چراکه این بیمارستان عالوه بر در اختیار
داشتن تجهیزات پزشکی ،دارای پزشکان
متخصص و فوق تخصص در رشته های
مختلف است.
وی اضافه کرد :بیمارستان امام
خمینی(ره) ایالم دارای  30تخت ICU
است و در صورتی که این بیمارستان هم
پاسخگوی نیازهای درمانی زائران نباشد،
زائران راهپیمایی اربعین حسینی(ع) به
بیمارستانهای کرمانشاه و همدان و در
صورت نیاز و در مرحله آخر به تهران
منتقل می شوند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت:
بیمارستان  98تختخوابی شهرستان
دهلران که با مهران فاصله ای حدود 180
کیلومتر دارد ،در آمادگی کامل قرار دارد.
همچنین بیمارستانهای سرابله ،ایوان و
مصطفی ایالم نیز در حالت آماده باش
قرار دارند؛ بنابراین عالوه بر بیمارستان
صحرایی 6 ،بیمارستان در استان ایالم
برای ایام عزاداری اربعین حسینی(ع) و
راهپیمایی زائران ،در حالت آماده باش
قرار دارند.
دکتر دل پیشه تصریح کرد :به عنوان
رییس کمیته سالمت اربعین در استان
ایالم اعالم می کنم و خوشبختانه امکانات
سازمان تامین اجتماعی ،هالل احمر ،ناجا و
نیروهای مسلح برای ارائه خدمات مطلوب
به زائران راهپیمایی اربعین حسینی(ع) در
کنار ظرفیت های وزارت بهداشت ،بسیج
شده اند.
وی به برپایی  4درمانگاه پزشکی در مرز
بین المللی مهران در زمان عزداری اربعین
حسینی(ع) اشاره کرد و گفت :در این
درمانگاه ها ،پزشکان عمومی و پرستاران
مرد و زن برای ارائه خدمات درمانی به
زائران از جمله پانسمان که برای زائران
پیاده بسیار مهم است ،حضور دارند .در
مرز مهران همچنین داروخانه های سیار
مستقر می شوند و داروهای پزشکان
حاضر در مهران به صورت رایگان در
اختیار بیماران قرار می گیرد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم تاکید
کرد :نیروهای بهداشتی و درمانی استان
ایالم در بازه زمانی عزاداری اربعین
حسینی(ره) آمادگی و حضور فعال دارند
و عالوه بر این ،حدود  100تا  150نیروی
تخصصی پزشکی ،پرستاری و پیراپزشکی
از سایر دانشگاه های علوم پزشکی به
صورت داوطلبانه یا ماموریت به این
استان اعزام می شوند.
دکتر دل پیشه تعداد نیروهای بهداشتی و
درمانی مستقر در مهران در ایام اربعین
حسینی(ع) را بیش از یک هزار و  500نفر
عنوان کرد و گفت :ایالم از جمله معدود
استانهایی است که جراح عروق دارد که در
حال تجهیز بیمارستان به تجهیزات مورد
نیاز هستیم.
وی با اشاره به برپایی بیش از  300موکب
در زمان اربعین حسینی(ع) در استان ایالم
و مسیر مرز مهران ،خاطرنشان کرد :در
این موکب ها که غذا پخته می شود نیاز
است که نظارت های دقیق بهداشتی انجام
گیرد تا از بیماری راهپیمایان اربعین
حسینی(ع) پیشگیری شود زیرا اگر غذای
یکی از آنها آلوده باشد ،ممکن است بیش
از  1000نفر بیمار شوند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم ضمن
تاکید بر اهمیت کنترل آب آشامیدنی در
مرز مهران ،گفت :اگرچه در تمام طول سال

کنترل بهداشتی آب آشامیدنی در مرز
مهران انجام می شود اما در ایام عزاداری
اربعین حسینی(ع) کنترل و نظارت توسط
نیروهای بهداشت دانشگاه علوم پزشکی،
افزایش می یابد.
دکتر دل پیشه اضافه کرد :نیروهای
مبارزه با بیماری ها با نظر مستقیم دکتر
گویا و مرکز مدیریت بیماری های واگیر
وزارت بهداشت به طور کامل در مرز
مهران استقرار دارند و زائران پس از
ورود به کشور ،غربالگری می شوند و
حداقل  30تا  40درصد از زائران ،مورد
تب سنجی قرار می گیرند و افرادی که تب
باالیی داشته باشند ،درمان آنها از مسیر
دیگری انجام می شود.
وی یادآور شد :برای سالمت مادران
باردار در راهپیمایی اربعین حسینی(ره)
نیروهای مامایی در مرز مهران حضور و
استقرار دارند زیرا در بین ازئران ،ممکن
است مادران باردار وجود داشته باشد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم با
بیان اینکه بخشی از مشکالت بهداشتی
و درمانی ما در زمان اربعین حسین(ع)
مربوط به عراق است ،گفت :بر اساس
تقسیم بندی های انجام شده ،کنترل و ارائه
خدمات بهداشتی و درمانی در عراق ،بر
عهده هالل احمر است و باید کیفیت این
خدمات در نظر گرفته شود تا مشکالت
سال گذشته مانند حادثه حله و تعداد باالی
مصدومان و شهدا تکرار نشود.
مدیرکل بهداشت عمومی وزارت بهداشت
عراق نیز ضمن تقدیر از تالش ها و
خدمات وزارت بهداشت ایران به زائران
اربعین حسینی گفت :آموزش بهداشتی با
هدف ارتقای مهارت های زائران با هدف
افزایش کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی
انجام می گیرد.
دکتر محمد هویل افزود :نیروهای بهداشتی
ایران و عراق هدف مشترکی دارند و در
قالب یک تیم به زائران اربعین ارائه خدمت
می کنند.
وی یادآور شد :سال گذشته با وجود تمام
مشکالت و تردد  20میلیون زائر در اربعین
هیچگونه بیماری واگیر در عراق برزور
پیدا نکرد.
محمد هویل تاکید کرد :در ایام اربعین
مسائل بهداشتی و سالمت مواد غذایی
و آب شرب با هماهنگی وزارت بهداشت
ایران کنترل می شود.
وی گفت :تمام تالش خود را به کار می
گیریم تا کوچکترین اپیدمی و شیوع بیماری
های واگیر در خاک عراق بروز نکند.
وی تاکید کرد :همراه با وزارت بهداشت
ایران در یک تیم واحد از نیروهای
بهداشتی و درمانی برای تامین سالمت
زائران عمل می کنیم و باید نیروهای دو
طرف ابزارهای درمانی و بهداشتی خود را
از نظر کمی و کیفی ارتقا دهند.
در ادامه نیز معاون امور بین الملی وزارت
بهداشت عراق با بیان اینکه تمام امکانات
وزارت بهداشت عراق برای خدمات رسانی
به زائران اربعین بسیج شده ،اظهار کرد:
ارائه خدمات به زائران اربعین از روز اول
محرم در داخل و خارج خاک عراق آغاز
شده است ولی از سه هفته پیش آمادگی
و برنامه ریزی برای ارائه خدمات درمانی
آغاز شده است.
دکتر رمزی منصور تاکید کرد :با تمام
امکانات و آمادگی های موجود خدمات
الزم در زمینه بهداشت درمانی و دارویی
سعی داریم بهترین خدمات به زائران
اربعین ارائه شود و فعالیت های درمانی
و بهداشتی در ایام اربعین به صورت منظم
انجام شود.
گفتنی است در این اجالس تفاهم نامه
همکاری های مشترک در  16بند به امضای
دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر
بهداشت ایران و محمد هویل معاون وزیر
بهداشت عراق رسید و عالئق مشترک دو
کشور و جنبه های مختلف سالمت زائران
از جمله ارائه خدمات بهداشت فردی،
بهداشت محیط و مواد غذایی موکب های
مسیر راهپیمایی و مناطق مرزی ،مدیریت
حوادث و فوریت های پزشکی و مبارزه با
بیماری های واگیر و غیر واگیر مورد بحث
و بررسی قرار گرفت.

